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Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 12 augustus 2014 stelt u ons vragen over diverse onderwerpen. Graag beantwoorden wij hieronder uw 

vragen als volgt. 

Route Guido Gezellelaan 

Vraag 1 

De BSD-fractie verzoekt het college het bord op de Antwerpsestraatweg met de verwijzing 'Parkeren Centrum' via de 

Guido Gezellelaan te verwijderen en het gebruik van de traditionele route naar het centrum via de Antwerpsestraatweg 

niette ontmoedigen. 

Antwoord 1 

Momenteel loopt de studie naar de Zuidoostelijke Ontsluitingsstructuur. Daarin wordt ook gesproken over de functie 

van de Antwerpsestraatweg. Mocht de functie van de Antwerpsestraatweg naar aanleiding van de resultaten van deze 

studie niet wijzigen dan is het wat ons betreft mogelijk de parkeerbewegwijzering aan te passen. Vooralsnog is dit niet 

aan de orde en wordt het bord niet verwijderd. 

Verder is het voornemen de Guido Gezellelaan/Pastoor Jutenlaan her in te richten waardoor de verkeersveiligheid 

verder zal toenemen. 

Terugdringen uitstaande vorderingen 

Vraag 2 

De BSD-fractie verzoekt het college te bezien wat geleerd kan worden van de Enschedese praktijk inzake het 

voorkomen en beëindigen van oneigenlijk gebruik van bijstand en terugvordering daarvan. 

Antwoord 2 

De aanpak uit Enschede waaraan u in uw brief refereert is bij ons bekend omdat we in het verleden eerder contact 

hebben gehad met enkele gemeenten in het oosten van het land. Wij zullen echter wel kijken naar de aanpak in 

Enschede en deze vergelijken met onze eigen aanpak. Als daar voor ons nog leerpunten in zitten, zullen we die 

meenemen in onze praktijk. Wij merken hierbij op, en dat staat ook in het betreffende artikel, dat het steeds moeilijker 

wordt om de vorderingen te innen.'Er is een groeiende groep debiteuren onder de klanten van de sociale dienst die 

hoge schulden hebben en niet of nauwelijks kunnen afbetalen, aldus de monitor'. 



Onderhoud 

Vraag 3 

De BSD-fractie stelt de vraag of de afvalbakken op de Kiek ooit worden geleegd. 

Antwoord 3 

De afvalbakken op "Kijk in de Pot" worden minimaal 1 keer maar meestal 2 keer per week leeggemaakt. Recent heeft 

er een evenement plaatsgevonden hetgeen (incidenteel) tot meer afval heeft geleid. Daarnaast zou het kunnen zijn dat 

in de vakantieperiode de periodiciteit van lediging heeft gefluctueerd doordat minder personeel beschikbaar was. 

Voor het overige stelt u over dit onderwerp geen vragen en hebben wij de opmerkingen als aandachtspunt uitgezet 

binnen de organisatie. 

Voor de volledigheid merken wij op dat u servicevragen over de Openbare Ruimte digitaal kunt melden via de 

gemeentelijke website. 

Locatie oude brandweerkazerne 

Over dit onderwerp stelt u geen vragen. Van de inhoud van uw brief over dit onderwerp hebben wij derhalve kennis 

genomen. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoornr~\ 


